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1. Celková
charakteristika

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle, 
logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 
problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 
realizaci praktické části  

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

6. Práce s odbornou
literaturou

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
odpovídající úroveň citační praxe 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 
znamená, že práce není doporučena k obhajobě.  

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto 

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 
studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě. 2

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 


	dd2: [4]
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	Text1: Klára Juříková
	Text7: Bakalářská práce Kláry Juříkové a se zabývá překladem a následnou analýzou novely Six Months, Three Days americké autorky Charlie Jane Andersové, přičemž analytická část je koncipována jako kontrapunkt k již existujícímu překladu MUDr. Jany Rečkové.Praktickou část práce tedy tvoří překlad kompletní novely Andersové z roku 2011, zatímco v teoretické části se Juříková snaží teoreticky podepřít svá autorská řešení za použití relevantní teoretické literatury (Levý, Knittlová, Kuffnerová, Hrdlička). Od standardního profilu bakalářských překladových prací se však tato liší právě v tom ohledu, že autorka vnímá svůj překlad jako svébytnou alternativu k již existujícímu a knižně vydanému překladu MUDr. Rečkové. Juříková se v analytické práci nesnaží působit konfrontačně, přesto samozřejmě hledá a nachází více kontrastů než analogií.   
	Text2: Six Months, Three Days - překlad a srovnávací analýza novely CharlieAndersové
	Text3: Mgr. Jakub Ženíšek
	Text4: 2015
	Text5: 55 neočíslovaných stran bez obrazových příloh
	Text8: Mohla by autorka vypíchnout jeden systémový rozdíl mezi jejím vlastním překladatelským stylem a stylem MUDr. Rečkové, který by se dal stručně zobecnit?  
	Text9: 3.9. 2015
	Text6: Mgr. Jakub Ženíšek
	dd4: [3]
	dd3: [4]
	dd5: [1]
	dd6: [4]
	Group1: Choice1
	Group2: Choice1
	Text10:  Po obsahové a formulační stránce se jedná o kvalitně odvedenou práci, přičemž u praktické části autorka zjevně osvědčila svou erudici (vy)studované bohemistky. Práce je psána slušnou angličtinou, až na drobné nedostatky jako například tautologická slovní spojení typu „že se přejmenovávali na jména jako…“ (patrně na straně 9)Obsah je tedy v pořádku, což však nelze tak docela říci o formě a struktuře práce. Výše zmíněná douška „patrně na straně 9“ odkazuje k faktu, že se v práci při konverzi do formátu k tisku ztratila čísla stránek což lze považovat za téměř diskvalifikační formální nedostatek, na který byla bakalantka upozorněna, ale nezjednala nápravu. Dalším formálním nepříjemným nedostatkem je grafické vyvedení obsahu, které by ztěžovalo orientaci i v případě, že by se čísla stránek neztratila.Nepotěší ani vskutku minimalistický závěr práce, který se snaží o stručnou syntézu, ale reálně odráží jen malou část záběru práce, tj. není příliš reprezentativní.    


